Indkomne forslag til Bogense Vikingelaugs Generalforsamling 2018
Lys ved og omkring søbadet.




Jeg vil gerne foreslå at vi endnu engang tager kontakt til kommunen omkring lys på trappen og på
tilkørselsvejene til Søbadet. Selvom vi først kommer kl 8 på denne tid er der rigtig rigtig mørkt. Det
må kunne lade sig gøre at etablere noget lys eventuelt med censor, Vi kunne evt. bruge nogle af
”alle” vores penge på etableringen hvis kommunen syntes det er OK.
Ville sådan ønske at nogen af foreningens penge blev brugt til belysning helt nede ved vandet. Det
er ikke sjovt om morgenen/aftenen når det er mørkt og vi ikke kan se noget som helst.

Indkøb af termometer.
Vil foreslå at der bliver indkøbt/ opstillet et digitalt eller lign temperaturmåling af vandet ved badet, som
alle kan have glæde af.

At vi får løst problemet med dårligt indeklima.






Sikre ordentlig udluftning – evt. kunne kommunen udskifte vinduer i baderum til vinduer, der kan
åbnes.
Undgå at fugtige mobber eller håndklæder ligger på gulvene og på grund af varmen skaber
bakterievækst og dårlig lugt.
For eksempel kunne mobberne fjernes og forbeholdes rengøringspersonalet. Brugerne kunne i
stedet bruge almindelige gulvskrabere til at fjerne vand med.
Bedre luftcirkulation i rummene ved at fjerne døren i mellemgangen.

Flere bænke i omklædningsrummet.
At der bliver bedre plads i omklædningsrummet ved at få flere bænke sat op.‐ se tegning.
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Hylde og skabe i opholdsrummet.



At vi får opsat en hylde til krus i opholdsrummet (som kan anvendes af alle brugere)
At der sættes små overskabe op over køkkenbordet – (med mulighed for at sætte lås på). Her kan
forskellige brugere anvende et skab til kaffe, flasker o. lignende, sådan at metalskabene kan
forbeholdes badetøj og plads til at låse værdier inde i under badningen.

Holdbar vinterløsning med gelænder og skilte ved søbadet.
At gelænder og skilte ved badetrappen gøres færdige og der laves en holdbar vinterløsning, så vi undgår
ulykker.

Knager på ydersiden af huset.
At vi får en række knager udenfor – evt. på gavl af huset – til morgenkåber og badehåndklæder.

Gelænder ved trædækket.
Vi vil gerne foreslå, at der på søbadsbygningen sættes et gelænder op fra døren hen mod trappen.
I fugtigt vejr er trædækket ofte meget glat, og her vil et gelænder kunne give mere sikkerhed.

Flere sten i saunaen.
Flere sten på saunaen så denne bliver fyldt helt op, det vil holde bedre på varmen.

Nedlæggelse af Vikingelaugets adgangskortservice.
Vi foreslår, at vi nedlægger adgangskortadministrationen snarest, evt. når den nuværende kortbeholdning
er brugt op.
 Forslaget vil medføre, at saldoen på kortkontoen overføres til Vikingelaugets bankkonto.
Indmeldelsesblanketten skal fremover meddele, at det nye medlem alene betaler kontingent til
Vikingelauget.
 Forslaget vil medføre en indtægtsnedgang på formentlig t. kr. 3 pr. år, men at vi fremover kun har
et regnskab.
 Fremtidigt kortsalg og administration heraf vil alene være et anliggende mellem medlemmerne og
Turistkontoret.
 Ved Vikingelaugets start kunne medlemmernes antal tælles på tre hænder. I dag nærmer vi os 150
medlemmer.
 Vort forslag vil bl.a. betyde en aflastning af kassereren, og en lettere adgang til at afhente
adgangskortet på et tidspunkt, der passer medlemmet.
 Turistkontoret har trods alt længere åbningstid end kasseren og har et lønnet personale, der er
ansat til at betjene borgeren/brugeren.
 Skulle der være yderligere spørgsmål på generalforsamlingen, er vi til rådighed.
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